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Sammanfattning 
I en familj påverkar alla varandra på ett eller annat sätt. Om en person i familjen blir 
allvarligt sjuk drabbar det alla familjemedlemmar. Detta innebär att alla i familjen kan 
behöva stöd och hjälp för att kunna bearbeta den nya svåra situationen. 
Sjuksköterskorna fokuserar ofta på att informera och stödja de vuxna i familjen. 
Information och stöd anpassas sällan till barnens nivå och behov. Barnen blir utsatta i en 
sådan situation och de får många gånger själva tolka situationen genom föräldrarnas 
uttryck. Barn har rätt att få anpassad information kring en sjuk familjemedlem. För 
sjuksköterskan i situationen är det viktigt att skapa en relation till barnet och visa att 
barnets känslor är viktiga. Barnen kan påverkas negativt om de inte får det stöd som de 
behöver i en situation kring en allvarligt sjuk familjemedlem. Sjuksköterskor behöver 
hjälpa anhöriga barn att bli delaktiga i omvårdnaden av den sjuke familjemedlemmen. 
Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att möta barn som är 
anhöriga till en allvarligt sjuk familjemedlem. Denna litteraturstudie baseras på åtta 
artiklar, av vilka sex är kvalitativa, en är kvantitativ och en är både kvalitativ och 
kvantitativ. Utifrån analysen skapades tre huvudkategorier: sjuksköterskors syn på sitt 
ansvar för barn som är anhöriga till allvarligt sjuka, kommunikation och 
sjuksköterskans syn på sin beredskap att hantera situationen med barnen. Ur dessa 
huvudkategorier kunde sju subkategorier skapas. Resultatet visar att sjuksköterskor 
upplever att det är svårt att kommunicera med anhöriga barn. Sjuksköterskor efterfrågar 
tydliga rutiner för hur de ska bemöta anhöriga barn som kommer till sjukhuset på besök. 
Vikten av en god kommunikation, anpassad information och känslan av delaktighet är 
några delar som diskuteras i studien. Tydliga riktlinjer för hur anhöriga barn ska 
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bemötas kan skapa ett lugn hos sjuksköterskor, vilket i sin tur kan hjälpa barnen att 
känna en trygghet i situationen med en allvarligt sjuk familjemedlem. 

Nyckelord: Sjuksköterska, upplevelse, anhöriga barn, kommunikation, delaktighet.  
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INLEDNING 

När en familjemedlem drabbas av en allvarlig sjukdom och behöver sjukhusvård 
påverkas hela familjen, inte bara personen som blir sjuk. Dessa familjer är i behov av 
stöd som riktar in sig på både föräldrarnas och barnens behov. Detta stöd kan innebära 
att bidra med mer kunskap hos de drabbade, kunna svara på deras frågor och hjälpa 
familjen att tala om problemen samt ge barn möjlighet att uttrycka sina känslor 
(Svensson 2016). Hur familjen hanterar situationen när en familjemedlem blir sjuk är 
det som avgör hur det blir för barnen, inte själva sjukdomen i sig (Socialstyrelsen 2013). 

Vi vill fördjupa oss i sjuksköterskors upplevelser av att möta barn som är anhöriga till 
en allvarligt sjuk familjemedlem. Av egna erfarenheter har vi upplevt att barn som är 
anhöriga inte alltid blir sedda av vårdpersonalen som vårdar den sjuke. Vi tror att om 
barn får möjlighet till delaktighet och information på deras nivå kan det ge dem en 
positiv upplevelse av sjukvården i framtiden. I sjuksköterskors ansvar ingår det att 
bemöta dessa barn lika väl som han eller hon bemöter en vuxen anhörig. Barn har lika 
mycket rätt till att få information om läget kring den sjuke som andra anhöriga. 
Information kan göra det lättare för de anhöriga att bearbeta den aktuella situationen 
som familjen befinner sig i. Om sjuksköterskan ger detta stöd till familjen och även 
uppmuntrar föräldrarna till att bjuda in barnen att prata om situationen, tror vi att det 
kan leda till en ökad sammanhållning i familjen. Vi anser att detta är viktigt för både 
föräldrarnas och barnens välbefinnande. 

BAKGRUND 

Anhörig till ett sjukt syskon 
När ett barn drabbas av en allvarlig sjukdom är det lätt att han eller hon och föräldrarna 
får mycket uppmärksamhet av vårdpersonal och andra vuxna. Detta gör att syskonen till 
det sjuka barnet kan glömmas bort och om de inte har någon att prata om situationen 
med så finns det en risk att dessa syskon känner sig ensamma. De behöver vara nära sin 
familj och de vill att deras vardag ska bli som förut, innan syskonet fick sin sjukdom 
(Björk, Darcy, Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström 2017, s. 225). 

Syskon till allvarligt sjuka barn saknar stöd och information från både föräldrar och 
vårdpersonal. Ofta får syskonen själva ta reda på hur det sjuka syskonet mår genom att 
försöka läsa av föräldrarna. Barn som är anhöriga till en sjuk syster eller bror har ett 
behov av att få prata med resten av familjen och med personalen som vårdar det sjuka 
syskonet. Viktig information för barnet och funderingar som barnet har är det som bör 
styra samtalet. Syskonen till ett svårt sjukt barn kan uppleva en känsla av hjälplöshet 
om de känner att de inte kan hjälpa sin sjuka bror eller syster. Syskonen kan även bli 
rädda och ledsna på grund av att det sjuka barnet eventuellt förändras till följd av 
sjukdomen, till exempel att de blir tjocka, bleka eller tappar sitt hår. En sorgeprocess 
kan starta hos de friska syskonen redan när deras bror eller syster får en diagnos, trots 
att ingen egentligen vet hur prognosen ser ut. Barnen kan också känna sorg över att 
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deras syskon har drabbats av en svår sjukdom och sorg över att själv känna sig 
bortglömd i situationen (Björk et al. 2017, ss. 225–227, 234). 

Enligt konventionen om barnets rättigheter rekommenderas att barn är en del av allt som 
händer kring dem och kring familjen. Barn har rätt att få information, ett barns åsikter, 
tankar och tro bör respekteras och det som är bäst för barnet bör göras (Knutsson & 
Bergbom 2007). 

Anhörig till en sjuk förälder 
Barn är till skillnad från vuxna anhöriga beroende av sina föräldrar. Föräldrarna är de 
som försörjer barnen och det är i dem som barnen har sin emotionella trygghet. Om en 
förälder blir allvarligt sjuk påverkas även barnen. När en mamma eller pappa blir 
allvarligt sjuk och inlagd på sjukhus innebär det att barnet under en längre tid inte 
träffar den föräldern regelbundet. Det i sig kan leda till stress och oro hos barnet. Det är 
ofta svårt för föräldrarna i en sådan situation att prata med barnen om sjukdomen, hur 
och att de alla påverkas av den. Föräldrarna vet sällan hur mycket och vad de ska berätta 
för barnen, och det kan vara svårt att veta vilka ord barnen kan ta till sig. 
Kommunikationen i dessa familjer blir ofta lidande, föräldrarna vill inte visa och dela 
med sig av sin oro till barnen. Detta kan leda till att barnen inte får det stöd som de 
behöver från sin mamma och pappa (Järkestig Berggren & Hanson 2013, ss. 11–12).


Som sjuksköterska är det viktigt att både främja och stärka goda relationer mellan barn 
och barn samt mellan barn och vuxna. När en allvarlig sjukdom uppstår kan det för 
familjen innebära en kris med både osäkerhet och oro. Tidigare rutiner bryts och 
föräldrar kan börja uppträda annorlunda. Dessutom kommer nya människor, som till 
exempel sjuksköterskor, in i bilden. Som barn är man utlämnad åt de vuxna och har 
behov av en omsorgsfull och trygg miljö. Barn kan uppleva en känsla av kontroll i 
trygga miljöer där det finns personer som de känner och där de vet vad som ska ske. I 
miljöer där barn inte känner någon kan omtänksamma personer ha en stor betydelse. Att 
uppmärksamma barn och ge information så att de förstår kan räcka. När man som 
sjuksköterska möter barn på sjukhus är det viktigt att vara medveten om vilken roll man 
tar på sig samt vilken roll och vilket ansvar som barnens anhöriga bör ha. För att kunna 
skapa en god kontakt med anhöriga barn bör sjuksköterskan eller annan 
sjukvårdspersonal låta barnet göra något som han eller hon är naturligt intresserad av. 
Genom lek kan barn lättare uttrycka känslor och upplevelser som han eller hon bär på. 
Ett exempel kan vara att ett barn som är oroligt för sin allvarligt sjuka förälder kan leka 
att dockan är sjuk (Eide & Eide 2009, s. 422, 425). 

Familjefokuserad omvårdnad 
Familjefokuserad omvårdnad (FFO) innefattar omvårdnad som är familjecentrerad och 
familjerelaterad. Att vårda utifrån FFO innebär att se familjen som en helhet eftersom 
familjemedlemmar påverkar varandras liv och hälsa. Som sjuksköterska ska man låta 
patienten stå i fokus gällande vård och omsorg och ta hänsyn till patientens sociala 
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sammanhang. Att inkludera anhöriga behöver inte alltid bidra till något positivt. Till 
exempel kan våld i nära relationer bidra till ökat lidande, försämrad hälsa och 
välbefinnande för familjemedlemmarna (Svensk sjuksköterskeförening 2015). 

En människa och hans eller hennes familj kan ses som en enhet där de olika delarna 
påverkar varandra. De olika delarna, familjemedlemmarna, kan påverka varandra både 
positivt och negativt. Om en person i familjen till exempel mår dåligt påverkar det de 
övriga på olika sätt. Familjen har fått en större betydelse inom vården eftersom de 
anhöriga ofta förväntas hjälpa till och ta på sig en del av ansvaret i vårdandet. Att 
anhöriga förväntas ta ansvar kan leda till att de ser vården av sin familjemedlem som en 
belastning om vårdpersonalen bara ser till den sjukes behov. Om familjen istället ses 
som en helhet kan de anhöriga känna sig glada och nöjda med att hjälpa till (Benzein, 
Hagberg & Saveman 2017, ss. 27–28). 

Relationen mellan sjuksköterskan, patienten och dennes anhöriga prioriteras mer idag 
och det blir vanligare att den goda relationen eftersträvas. Genom att involvera de 
anhöriga och planera omvårdnaden tillsammans kan en god relation uppnås. Om 
sjuksköterskan bjuder in familjen i vården och familjen är öppen för att bjuda in 
sjuksköterskan är förutsättningarna för ett gott samarbete och goda relationer bra 
(Benzein, Hagberg & Saveman 2017, ss. 53–54). 

Sjuksköterskans ansvar  
Sjuksköterskan har ansvar för att patienterna får god omvårdnad. Omvårdnaden ska 
vara evidensbaserad och det är upp till sjuksköterskan att se till att den uppfyller kraven 
oavsett om det är sjuksköterskan själv eller en undersköterska som ger omvårdnaden 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 300). Sjuksköterskans ansvar är att ge möjlighet till 
människan att förbättra, bibehålla eller återfå hälsa, hantera hälsoproblem, 
funktionsnedsättning eller sjukdom. Sjuksköterskan ansvarar också för att ge möjlighet 
till människan att uppleva bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden. 
Att kommunicera med och informera patienten och dennes anhöriga, samt samarbeta 
med och göra prioriteringar tillsammans med dem är några delar som hör till 
sjuksköterskans ansvarsområde (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt och våga vara 
närvarande och genuin samt använda sina personliga egenskaper i möten med patienter 
och deras anhöriga. Det är också av vikt att sjuksköterskan reflekterar över vad han eller 
hon kan tillföra i relationen med dessa familjer (Benzein, Hagberg & Saveman 2017, ss. 
57). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) infördes ett tillägg den 1 januari 2010. 
Det beskriver sjukvårdspersonalens ansvar att ge information, råd och stöd till barn som 
har en förälder med allvarlig sjukdom. 

I artikeln (Engström, Uusitalo & Engström 2011) framkommer det att sjuksköterskan 
inte alltid prioriterar de anhörigas behov av att få information, vara nära och få känna 

!  3



sig involverade. Detta beror ofta på stress och brist på resurser. I sjuksköterskans 
uppgifter ingår det att stödja anhöriga och hjälpa dem att hantera kritiska situationer. 
För att kunna uppfylla det och även låta anhöriga få en känsla av att vara involverade är 
det viktigt att sjuksköterskan har en bra relation till de anhöriga, vilket också är en 
förutsättning för att kunna förstå de anhörigas behov. 

I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det bland annat att berätta eller vara med och 
stötta föräldrar att berätta om dåliga nyheter för barn. Det kan till exempel vara att 
barnens anhörige fått en sämre prognos i sin sjukdom. Det kan då bli aktuellt att börja 
prata om döden, sorg och sorgereaktioner i familjen. Barn som får en dålig nyhet eller 
pratar om känsliga ämnen kan reagera väldigt olika. Det kan till exempel resultera i att 
en del blir oroliga och rädda och andra kan bli arga. En del gråter medan en del inte 
visar någon reaktion alls. Det kan vara bra att ha samtal med hela familjen om 
situationen som de befinner sig i, och det kan vara svårt för familjen att kommunicera 
ärligt i en sådan situation. För att underlätta för familjen att kommunicera kan en 
sjuksköterska eller annan vårdpersonal vara till hjälp. Genom att ha samtal tillsammans 
med hela familjen kan problem och perspektiv tydliggöras hos barn och vuxna, vilket 
ger båda parter en ökad förståelse för varandra. Dessa samtal kan leda till att familjen 
hittar bra lösningar för att kunna hantera den nya situationen som de hamnat i (Eide & 
Eide 2009, ss. 445–446). 

Definitioner 
Barn 

I vårt arbete när vi använder begreppet barn syftar vi på åldrarna 0–17 år. 

Anhörig 

När vi använder ordet anhörig i texten syftar vi till Socialstyrelsens definition av 
begreppet. Enligt Socialstyrelsen (2004) innebär begreppet anhörig en person i familjen 
eller i den närmaste släkten. 

God omvårdnad 

God omvårdnad handlar om att hjälpa patienten med sådana saker som han eller hon 
hade gjort själv om kraft och kunskap funnits. Omvårdnad innebär bland annat att 
hjälpa andra genom handlingar som främjar deras hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, s. 
300). Wiklund (2003, s. 148) skriver att omvårdnad innebär att lindra ett eventuellt 
lidande och bidra till att förbättra hälsa. 

PROBLEMFORMULERING 

Barns hälsa riskerar att påverkas negativt i samband med att en familjemedlem blir sjuk 
och vårdas på sjukhus. Detta kan bero på att uppmärksamheten riktas till den sjuke och 
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de anhöriga barnen kan uppleva en känsla av att komma i andra hand. Forskning visar 
att barnens hälsa påverkas positivt om de får information och stöd angående den sjukes 
tillstånd. Om inte anhöriga barns behov av information och delaktighet uppmärksammas 
finns en risk att sjuksköterskor inte kommer se dessa behov. Hur kan sjuksköterskor ge 
anhöriga barn det stöd de behöver utan att tappa fokus på patienten? Hur kan 
sjuksköterskor kommunicera med anhöriga barn när en familjemedlem är allvarligt 
sjuk? Som sjuksköterska är det viktigt att ha ett professionellt förhållningssätt och se 
hur de anhöriga kan vara en tillgång i omvårdnaden av patienten. 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelser och synen på sitt ansvar 
i möten med barn som är anhöriga till en allvarligt sjuk familjemedlem. 

METOD 

Denna studie har gjorts genom en litteraturöversikt enligt Friberg (2017, ss. 141–152). 
En litteraturstudie görs för att få en översikt över tidigare forskning och kunskap inom 
ett område. Artiklar och rapporter inom det valda området studeras och granskas, både 
kvalitativ och kvantitativ forskning får ingå i översikten (Friberg 2017, s. 143). 

Datainsamling 
Vi började med att göra sökningar i databaserna Cinahl och PubMed som är inriktade 
mot omvårdnad och hälso- och sjukvård. Detta gjordes för att få en överblick av tidigare 
forskning och studier inom vårt valda ämne. Utifrån den första sökningen identifierade 
vi följande sökord: nurs*, child* as relatives och family centered care. Vi var tvungna 
att göra flera sökningar och efterhand lägga till fler sökord då vi inte fick tillräckligt 
många träffar som passade vårt syfte. Sökord som tillkom för att hitta artiklar som 
stämde överens med vårt syfte var: nursing care, experience, support relative, relativ*, 
involvement, child, parent, advanced cancer, communication, critically ill, ill parent och 
family. Vi begränsade våra artikelsökningar, kraven vi hade var att artiklarna skulle vara 
peer-reviewed och publicerade mellan åren 2007 och 2017. 

Analys 
Artiklar valdes ut efter att sammanfattningar och syfte granskats. De artiklar som 
användes i vårt resultat hade ett syfte som vi ansåg skulle kunna svara på vår 
forskningsfråga. Artiklarna lästes igenom flera gånger för att vi skulle få en tydlig bild 
av innehållet. Fribergs (2017, ss. 187–188) frågor för granskning av artiklar har använts 
som stöd i vår kvalitetsgranskning. Under artikelgranskningen framkom olika kategorier 
med likheter och skillnader i de olika artiklarna. För att skillnader och likheter lättare 
skulle kunna urskiljas användes olika färger för att markera dessa. Färgerna gav oss en 
tydlig överblick på de olika kategorierna. Dessa kategorier resulterade i tre 
huvudkategorier, varav två med två subkategorier och en med tre subkategorier. Vi har 
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utgått från Axelsson (2012, ss. 212–214) när vi analyserat datan, vilket har varit 
grunden i analysarbetet. Friberg (2017, ss. 148–150) har också använts som stöd i 
analysprocessen. För att få en tydlig översikt av innehållet i artiklarna skapades en 
tabell (bilaga 2) där artiklarna beskrevs kortfattat.  

RESULTAT 

De kategorier och subkategorier som framkom i artikelgranskningen beskrivs mer 
ingående nedan. 

Sjuksköterskans syn på sitt ansvar för barn som är anhöriga till 
allvarligt sjuka 
Vem bär på ansvaret för de anhöriga barnen? 

I tre av artiklarna (Golsäter, Henricson, Enskär & Knutsson 2016; Knutsson, Enskär, 
Andersson-Gäre & Golsäter 2017; Dencker, Andreasson Rix, Bøge & Tjørnhøj-
Thomsen 2017) visar resultatet att sjuksköterskor anser att det inte är deras ansvar och 
uppgift att ta hand om de barn som är anhöriga till en allvarligt sjuk familjemedlem. 
Golsäter et al. (2016) skriver att sjuksköterskor ansåg att det var föräldrarna som hade 
ansvaret för sina barns hälsa och att sjuksköterskorna inte vill lägga sig i och bestämma 
åt föräldrarna. De kan behöva uppmärksammas på att de har skyldigheter mot sina barn 
och att det är de själva som ansvarar för barnens hälsa. Föräldrarna borde själva ta 
beslut angående barnen och när barnen ska involveras. Eftersom ansvaret enligt 
sjuksköterskorna ligger på föräldrarna anser sjuksköterskorna att de inte behöver 
engagera och anstränga sig. I artikeln av Knutsson et al. (2017) framkom en ovisshet 
hos sjuksköterskorna om vem som bär på ansvaret för barn som är anhöriga. 
Sjuksköterskor i studien slog fast att barn är till besvär och att det inte är 
sjuksköterskornas ansvar att ta hand om och involvera patienternas barn samt att 
kunskapen brister kring vikten av att barnen involveras.  

Artikeln av Golsäter et al. (2016) resulterade i olika kategorier. En av dessa handlade 
om att sjuksköterskor ansåg att de hade ansvar för barn som var anhöriga samtidigt som 

HUVUDKATEGORI SUBKATEGORI

Sjuksköterskors syn på sitt ansvar för  
barn som är anhöriga till allvarligt 
sjuka

• Vem bär på ansvaret för de anhöriga 
barnen 

• Anhörigas betydelse

Kommunikation
• Att kommunicera med barn 
• Brist på rutiner 
• Stöd till de anhöriga barnens föräldrar

Sjuksköterskans syn på sin beredskap 
att hantera situationen med barnen

• Initiativ till kommunikation 
• Sjuksköterskans syn på sin kunskap
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de menade att de av olika anledningar inte kunde uppfylla detta ansvar. Sjuksköterskor i 
studien erkände sitt ansvar för de här barnen samtidigt som de stod fast vid att 
föräldrarna måste vara de som tar beslut om barnen ska få information eller inte. Ågård 
& Terkildsen Maindal (2009) skriver också att sjuksköterskor anser att det är deras 
ansvar att ta hand om de anhöriga. Sjuksköterskor i studien menar att de involverade sig 
i de anhörigas psykosociala problem trots att det var känslomässigt jobbigt.  

Anhörigas betydelse 

Dencker et al. (2017) skriver att sjukvårdspersonal ansåg att anhöriga barn, till skillnad 
från vuxna anhöriga, inte tillförde något av vikt i vården av den sjuke. I flera av 
studierna (Golsäter et al. 2016; Dencker et al. 2017; Knutsson et al. 2017) som 
granskats framkom det att tids- och personalbrist var exempel på anledningar till varför 
anhöriga barn inte prioriterades. I artikeln av Engström och Söderberg (2007) skriver de 
om att sjuksköterskor tycker det är betydelsefullt att de anhöriga får känna sig viktiga. 
Sjuksköterskor ville ge stöd till de anhöriga men kände att de var tvungna att ta hand 
om patienten. Sjuksköterskorna ansåg att en ökning av resurserna hade löst möjligheten 
att ta hand om både patienten och dennes anhöriga. 

Att involvera anhöriga i lättare omvårdnadsåtgärder ansågs gynna både patienten och 
anhöriga. Majoriteten av sjuksköterskorna i studien var enade om att anhöriga skulle 
involveras i omvårdnadsarbetet rörande patientens psykologiska välbefinnande, tex 
genom att sitta vid patientens säng. Ju mer omfattande vården var, desto mindre var 
sjuksköterskorna villiga att involvera anhöriga (Ågård & Terkildsen Maindal 2009). 

Kommunikation 
Att kommunicera med barn 

För att barnen ska kunna ta till sig och förstå den information som sjuksköterskan ger är 
det viktigt att informationen anpassas efter barnens behov och kunskapsnivå (Golsäter 
et al. 2016; Knutsson, Enskär, & Golsäter 2017). Sjuksköterskor uttryckte en osäkerhet i 
att kommunicera med och bemöta barn som är anhöriga. Osäkerheten berodde på att de 
inte upplevde sig ha tillräckligt mycket kunskap om hur man kommunicerar med 
anhöriga barn (Dencker et al. 2017). Anhöriga anses vara en värdefull informationskälla 
och kommunikationen mellan sjuksköterskan och anhöriga är positiv för de anhöriga 
(Ågård & Terkildsen Maindal 2009). 

Sjuksköterskor som deltog i en studie av Golsäter et al. (2016) beskriver att de sitter ner 
och pratar med barnen, ger dem tid, försöker vara ärliga och svara på deras frågor. När 
de pratar med barnen använder de ofta broschyrer och häften för att förtydliga det som 
de pratar om. De ansåg att de kunde anpassa sig till barnens nivå och mognad.  
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Brist på rutiner 

Studien av Golsäter et al. (2016) resulterade i sex olika variationer i hur sjuksköterskor 
upplevde sin roll i möten med anhöriga barn. En av dessa variationer handlade om att 
sjuksköterskor ansåg att de hade ansvar för barn som var anhöriga samtidigt som de 
menade att de av olika anledningar inte kunde uppfylla detta ansvar. Bland annat 
framkom det att de inte träffar barnen så ofta eftersom barnen sällan kommer till 
avdelningen på besök och att de verktyg som finns för att identifiera de anhöriga barnen 
inte används på avdelningen.  

Sjukvårdspersonal beskriver att det kan vara svårt att nå fram till och få kontakt med 
barnen. De tror att bristen på rutiner för att ta hand om anhöriga barn gör att dessa barn 
många gånger glöms bort av sjukvårdspersonalen. Det saknas tydliga rutiner om hur 
sjukvårdspersonalen ska göra för att bjuda in, delge information samt ge råd och stöd till 
anhöriga barn. Rutiner för dokumentation om när barnen varit på besök eller fått 
information saknas också. Sjukvårdspersonalen uppger att det ibland är svårt att fråga 
om det finns barn i familjen. De tycker att det är upp till föräldrarna att ta initiativ till att 
prata om och involvera barnen. Barn har inte involverats i vården förut och det har blivit 
en vana att inte involvera dem. Sjuksköterskor tänker sällan på barnen. Enligt 
sjuksköterskorna i studien glöms barnen bort till följd av bristfälliga rutiner kring hur 
anhöriga barn ska bemötas (Knutsson et al. 2017). Dencker et al. (2017) skriver också 
om att dokumentationen är bristfällig. I artikeln framkom att det inte fanns någon given 
plats i journalsystemet för dokumentation om familjeförhållanden. Detta ledde till att 
sjuksköterskor inte dokumenterade i patientens journal om han eller hon hade barn eller 
inte. 

Stöd till de anhöriga barnens föräldrar 

I en studie där 42 föräldrar deltog (Hailey, Yopp, Deal, Mayer, Hanson, Grunfeld, 
Rosenstein & Park 2017) uttryckte 14 av dem att samtalen med barnen om förälderns 
sjukdom och prognos ledde till oro och sorg hos föräldern. Föräldrarna upplevde en 
osäkerhet i hur de skulle kommunicera med sitt barn på ett lämpligt sätt. De som hade 
små barn upplevde att det var svårt att veta hur man talar om döden, samtidigt som vissa 
föräldrar till äldre barn upplevde att deras barn undvek att prata om sjukdomen. 
Knutsson, Enskär och Golsäter (2017) skriver att föräldrar behöver uppmuntras att se 
fördelen med att deras barn får ha kontakt med den sjuka föräldern och sjuksköterskan 
behöver stödja dem i att sätta barnets behov i fokus. Sjuksköterskorna menar att 
föräldrarnas egna bekymmer i situationen kan göra att föräldrarna missar att se 
situationen ur barnens perspektiv. Sjuksköterskorna kan stödja föräldrarna genom att 
prata med dem om varför det är viktigt att barnen får känna sig delaktiga. Samtidigt 
måste sjuksköterskorna respektera föräldrarnas beslut om vilken information barnen ska 
få. Genom att erbjuda föräldrarna detta stöd kan föräldrarna bli mer säkra i situationen 
och när sjuksköterskan fått deras förtroende kan de fortsätta att diskutera barnens 
situation. På så sätt kan föräldrarna förhoppningsvis se och uppfatta situationen även 
från barnens perspektiv. 
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Sjuksköterskorna i studien (Golsäter et al. 2016) tyckte att föräldrar behövde hjälp att se 
till barnens bästa men ville samtidigt inte känna att de bestämde över föräldrarna. Ett 
sätt för att få fram detta budskap var att visa att barnen var välkomna och förklara för 
föräldrarna att det kan vara bra för barnen att bli involverade i familjens situation och få 
information om den sjuka föräldern. Leung, Blastorah Nusdorfer, Jeffs, Jung, Howell, 
Fillion, Rose (2015) skriver också om vikten av att uppmuntra föräldrarna till att se 
fördelen med att barnen får besöka och träffa den sjuke föräldern.  

Sjuksköterskans syn på sin beredskap att hantera situationen med 
barnen 
Initiativ till kommunikation 

Sjuksköterskorna tog initiativ till kommunikation när de bedömde att familjerna var 
mottagliga för att höra om patientens prognos och att patienten var döende. 
Sjuksköterskorna i studien såg till att hitta rätt tillfälle för att öppna upp till dialog för 
att informera och uppmuntra anhöriga samt att ge dem möjlighet att acceptera att 
patienten var döende (Leung et al. 2015). 

I en studie av Knutsson et al. (2017) framkom det att sjukvårdspersonalen ansåg att det 
inte fanns tydliga rutiner för hur rådgivning, stöd och information skulle ges till 
anhöriga barn. De menar att oavsett om sjukvårdspersonalen har tagit initiativ till detta 
eller inte är det upp till patienten att ta initiativ till samtal med sina barn och att 
information ges. De menar också att barnen blir bortglömda om inte 
sjukvårdspersonalen tar initiativ till att involvera barnen. I Denckers et al. (2017) studie 
framkom det att sjukvårdspersonal undvek att ta kontakt med anhöriga barn på grund av 
att det inte uppskattades i personalgruppen att prioritera anhöriga. Fokus skulle istället 
ligga på praktiska arbetsuppgifter. 

Sjuksköterskans syn på sin kunskap 

Enligt Knutsson, Enskär och Golsäter (2017) upplever sjuksköterskorna att deras eget 
engagemang och deras motivation är avgörande för bemötande av anhöriga barn, och att 
det är sjuksköterskorna som ger anhöriga barn tillgång till den sjuka föräldern. Tidigare 
forskning och kunskap kombinerat med sjuksköterskans egna erfarenheter av att möta 
anhöriga barn är basen som möjliggör att involvera anhöriga barn i situationen. 
Sjuksköterskorna är övertygade om att barn behöver vara involverade i den sjuka 
förälderns situation för att undvika känslomässigt lidande i situationen samt i framtiden. 
Det som gör sjuksköterskorna motiverade att involvera anhöriga barn i vårdandet av den 
sjuka föräldern är att det finns bevis på att det är bra för barnen. I en studie av Ågård 
och Terkildsen Maindal (2009) framkom det att sjuksköterskor tyckte att de hade god 
kunskap om de anhörigas behov samt att de var bra på att kommunicera med anhöriga. 
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I en studie av Golsäter et al. (2016) intervjuades sjuksköterskor i fokusgrupper. Studien 
resulterade i sex olika variationer och i en av dessa framkom det att sjuksköterskor 
ansåg att de hade ett ansvar att ta hand om barn som hade en allvarligt sjuk förälder. 
Samtidigt ansåg sjuksköterskorna att de inte hade tillräcklig kunskap om hur de skulle 
prata med barn som befann sig i en krissituation och inte tillräcklig erfarenhet för att ta 
hand om barnen. Detta resulterade i en rädsla hos sjuksköterskorna och de efterfrågade 
råd och riktlinjer som kunde hjälpa dem att förstå hur de bäst kunde bemöta de här 
barnen. I en annan variation i studien beskrev sjuksköterskor hur de på ett strukturerat 
sätt tog hand om de anhöriga barnen. Barnen involverades genom att de fick delta i 
patientens omvårdnad. Sjuksköterskorna i den här kategorin ansåg sig kunna se till 
barnens nivå och mognad.  

Sjuksköterskor anser att de inte har tillräckligt mycket kunskap om hur man gör när 
man kommunicerar med anhöriga barn utifrån deras ålder och behov. Sjuksköterskorna 
tycker att det är svårt att göra situationen förståelig för barnen. De känner att de inte har 
insikt i hur barn som befinner sig i någon typ av kris ska bemötas. Vårdpersonalen i 
studien beskriver att det finns en brist på kunskap om förekomsten av lagar och 
riktlinjer gällande bemötandet av anhöriga barn, samt hur man arbetar utifrån dessa 
(Knutsson et al. 2017). 

Dencker et al. (2017) skriver att sjukvårdspersonal inte känner sig bekväma att prata om 
de anhöriga barnen med föräldrarna. Sjukvårdspersonalen ansåg sig inte ha tillräckligt 
mycket kunskap om rådgivning kring hur föräldrar som är allvarligt sjuka kan ge stöd 
till sina barn. I artikeln av Knutsson, Enskär och Golsäter (2017) beskriver 
sjuksköterskor olika åtgärder som vidtas för att kunna bemöta anhöriga barn på ett bra 
sätt. Sjuksköterskorna uttrycker också att de behöver hjälp med detta. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie syftar till att få en översikt av tidigare forskning inom ett visst 
område. Mot denna bakgrund ansåg vi att det var en passande metod för vårt 
examensarbete. Vi trodde att denna metod kunde hjälpa oss att besvara vår 
forskningsfråga, att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att möta barn som 
anhöriga till en allvarligt sjuk familjemedlem. Under artikelsökningen insåg vi att vi 
med fördel hade kunnat göra en empirisk studie eftersom mängden forskning inom 
området var begränsad. En intervjustudie hade kunnat bidra med mer information om 
ämnet. Anledningen till att vi trots detta valde att gå vidare med litteraturstudien var att 
tiden var begränsad och vi ansåg att de artiklar vi hittade räckte för att kunna besvara 
vår forskningsfråga. Artiklarna som ingår i studien är publicerade mellan år 2007 och 
2017 vilket visar på att ämnet är nyligen beforskat. Detta var ytterligare en anledning till 
att vi valde att gå vidare med vår litteraturstudie.  
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Sjuksköterskorna i studierna i de valda artiklarna arbetade med vuxna patienter. 
Deltagarna i de olika studierna arbetade inom olika områden; intensivvård, psykiatri, 
onkologi, neurologi samt hematologi. Detta är till fördel för vår litteraturstudie eftersom 
resultatet kan användas av sjuksköterskor inom olika inriktningar inom vården.  

Studierna i de valda artiklarna har gjorts i Sverige, Danmark, USA, Nederländerna och 
Kanada. Trots den geografiska spridning anser vi att resultaten i studierna kan jämföras 
och ses som likvärdiga eftersom vår uppfattning är att de kulturella skillnaderna i dessa 
länder är mycket små. Fördelen med den geografiska spridningen är att vår 
litteraturstudie kan bidra med kunskap utanför Sveriges gränser.  

Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att vi skulle få en tydlig bild av dem. Vi 
utgick från Axelssons (2012, ss. 212–214) och Fribergs (2017, ss. 148–150) 
analysmodeller. Genom att kombinera dessa kunde vi få en bra förståelse för artiklarnas 
innehåll. I analysprocessen jämfördes artiklarna och en del av de likheter som 
upptäcktes resulterade i de kategorier vi har i vårt resultat.  

Resultatdiskussion 
I vårt resultat framkommer det att det finns en osäkerhet bland sjuksköterskor om vad 
de har för ansvar att ta hand om anhöriga barn och vem som har ansvaret för de barnen. 
Det finns sjuksköterskor som anser att ansvaret för de anhöriga barnen inte är deras. Det 
finns också sjuksköterskor som menar att det är deras ansvar att bemöta och ta hand om 
anhöriga barn. Att det är en såpass stor spridning bland sjuksköterskorna tyder på att det 
saknas tydliga riktlinjer och rutiner för hur dessa barn ska bemötas. Anhöriga, barn som 
vuxna, bör bemötas och uppmärksammas utifrån sin ålder och mognad. Med detta som 
utgångspunkt kan det antas att barn som är anhöriga behöver få mer tid än vuxna som är 
anhöriga. Detta styrks av Dahlberg och Segesten (2010, s. 121) som skriver att anhöriga 
barn kan behöva extra uppmärksamhet.  

Bland dem som anser att ansvaret att ta hand om anhöriga barn inte ligger på 
sjuksköterskor anges tids- och personalbrist som anledningar till varför de inte 
prioriterar anhöriga barn. Stress på grund av personalbrist som leder till tidsbrist är ett 
känt problem bland sjuksköterskor idag. Vår uppfattning är att stress är ett problem som 
inte borde få påverka bemötandet av anhöriga. Både barn och vuxna som besöker en 
familjemedlem på sjukhus behöver bli sedda och få stöd från personalen. Vården har en 
skyldighet att ge råd och stöd till barn som är anhöriga till en allvarligt sjuk 
familjemedlem. Det behöver nödvändigtvis inte vara sjuksköterskan som sitter ner och 
samtalar med barnen. Då det ofta är sjuksköterskan som träffar barnen först anser vi att 
hon eller han bör förmedla kontakt till en kurator eller psykolog som kan ta sig an 
barnen om det finns behov för det. Boyle, Miller, & Forbes-Thompsons (2005) resultat 
visar att anhöriga till allvarligt sjuka patienter ser kommunikation med 
sjukvårdspersonal som ett av sitt största behov. De flesta anhöriga i studien anser att 
sjukvårdspersonalens förmåga att kommunicera är lika viktig som eller viktigare än att 
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ha praktiska färdigheter. Att få svar på sina frågor, få information om patientens tillstånd 
och prognos och att bli uppringd vid förändringar är saker som uppskattas av de 
anhöriga. Kommunikation mellan vårdpersonal och anhöriga är en viktig del som 
påverkar de anhörigas upplevelse av vården. 

Vi ser i vårt resultat att många sjuksköterskor upplever att det är svårt att kommunicera 
med barn som är anhöriga till en allvarligt sjuk familjemedlem. Det kan vara lätt att 
avsäga sig ansvaret och skylla på kunskapsbrist. Många gånger handlar det troligtvis om 
osäkerhet och det är bekvämt att skylla på okunskap för att slippa engagera sig i något 
som kan vara tungt och emotionellt krävande. Sjuksköterskor uttrycker en osäkerhet 
som grundar sig i att de inte tror sig ha tillräcklig kunskap om hur de ska bemöta barn. 
Det finns även sjuksköterskor som tycker att de är bra på att bemöta dessa barn. 
Gemensamt för dessa två grupper är att vi ser en vilja hos dessa sjuksköterskor att få 
råd, stöd och utbildning för att utvecklas och bli bättre på att kommunicera med och 
bemöta anhöriga barn. Vi tycker att man som sjuksköterska inte ska behöva känna sig 
osäker i en situation som att bemöta barn. Barn som är anhöriga i en sådan situation 
känner sig troligtvis redan obekväma och osäkra. Om sjuksköterskan då kan ge ett lugnt 
och tryggt intryck och veta hur han eller hon ska bjuda in barnen till samtal kan barnen 
slappna av, lägga över ansvaret på sjuksköterskan och känna att någon annan har 
kontroll över situationen. För att kunna bli bättre på detta tror vi att det i första hand 
krävs att barnen bjuds in och kommer på besök till avdelningen när en familjemedlem 
är inlagd. Då alla människor är olika innebär det att sjuksköterskor bemöter barn på 
olika sätt. Detta kan göra att barn kan uppleva en osäkerhet när de blir bemötta på olika 
sätt av olika personer. Vi ser ett behov hos sjuksköterskor av att det finns tydliga 
riktlinjer kring bemötande av anhöriga barn där barnens behov av att, bland annat, bli 
sedda framkommer.  

Enligt Sandberg (2017, s. 264) är det viktigt att de anhöriga får bekräftelse av 
sjuksköterskan. Detta kan ske genom att sjuksköterskan lyssnar, har ögonkontakt, tar sig 
tid till samtal och är tydlig genom att informationen som ges anpassas efter situationen 
och efter de anhöriga.  

Rutiner för hur man som sjukvårdspersonal ska bemöta barn och ge information var 
något som saknades på flera av arbetsplatserna där studierna i våra valda artiklar gjorts. 
Detta tror vi kan vara en av anledningarna till varför sjuksköterskor anser att barn som 
är anhöriga inte är dessa sjuksköterskors ansvar. Rutiner för att upptäcka att barnen 
finns behöver införas. Om sjuksköterskorna inte träffar barnen kommer de inte heller att 
kunna lära sig hur de ska bemöta dem.  I resultatet såg vi att anhöriga barn behöver få 
information om den sjuke och involveras i vården likaväl som vuxna anhöriga. 
Skillnaden är att barnen behöver informeras med andra ord eller på andra sätt för att 
kunna ta till sig det som sägs. Oavsett om ett barn är anhörig till en allvarligt sjuk 
familjemedlem eller inte krävs det att man pratar på ett annat sätt och använder andra 
ord än om man pratar med en vuxen, oavsett ämne. 

!  12



Att anhöriga involveras i patientens vård ses för det mesta som en fördel både för 
patienten och de anhöriga. Detta kan även hjälpa sjuksköterskan i sitt arbete med 
allvarligt sjuka patienter. En relativt liten insats från sjuksköterskan kan få de anhöriga 
att bli till stor nytta i omvårdnaden av den sjuke. Om de anhöriga känner sig 
uppmärksammade och betydelsefulla kan de fokusera på att ge patienten det han eller 
hon behöver för att må bättre. Wiklund (2003, s. 88) skriver att anhöriga kan ses som en 
resurs som kan hjälpa en människa att främja hälsa samt hantera lidande. Dahlberg och 
Segesten (2010, s. 121) skriver att en avgörande faktor för att patienten ska ha en 
möjlighet att uppleva välbefinnande och hälsa kan vara att de anhöriga finns där för 
patienten.  

I möten med barn är det viktigt att kommunikationen sker med hänsyn till barnens 
mognad och kunskapsnivå. En god kommunikation mellan sjuksköterskan och anhöriga 
barn samt mellan sjuksköterskan och patienten kan ge en ökad möjlighet för anhöriga 
barn att känna sig involverade i vården av den allvarligt sjuka familjemedlemmen. 
Upplevelsen av att känna sig involverad som anhörig kan bidra med en känsla av 
trygghet. I en studie av Myhren, Ekeberg & Stokland (2011) rapporterade anhöriga att 
vårdpersonalen respekterade deras syn på behandlingen av den sjuke, och de fick 
möjlighet att delta i vården. De anhöriga uttryckte att de var nöjda med 
kommunikationen från personalen. 

Föräldrar har skyldigheter mot sina barn, det är föräldrarna som ansvarar för sina barns 
hälsa. Sjuksköterskan kan behöva påminna föräldrarna om detta ansvar. Som 
sjuksköterska är det viktigt att stödja och uppmuntra sjuka föräldrar att låta barnen vara 
delaktiga i vården. Det är bra att prata om att och varför det är viktigt för barnen att bli 
involverade i vården av en sjuk anhörig. Att bjuda in barnen och visa dem och 
föräldrarna att barnen är välkomna till sjukhuset kan hjälpa föräldrarna att få en 
förståelse för att barnen ofta mår bättre av att bli involverade. Detta måste göras med 
respekt för föräldrarnas beslut om när och hur mycket information barnen ska få. Även 
om föräldrarnas beslut inte stämmer överens med vad sjuksköterskan anser är bäst för 
barnen måste föräldrarnas beslut vara det som styr. Sjuksköterskor i studien av 
Namasivayam, Orb och O’Connor (2005) menade att det ibland var svårare att ta hand 
om familjen till den sjuke än att ta hand om patienten själv. Det kan uppstå konflikter 
mellan sjuksköterska och anhöriga. Detta kan bero på att de anhöriga i situationen blir 
förvirrade, rädda och att de i dessa lägen reagerar negativt och kritiserar det som 
sjuksköterskan gör eller inte gör för patienten. Om det uppstår en konflikt kan det vara 
svårt för sjuksköterskan att ge det stöd som de anhöriga behöver. Vi tror att det är viktigt 
att sjuksköterskan vinner de anhörigas förtroende för att de ska lita på att den sjuke 
familjemedlemmen får en god omvårdnad och att rätt beslut angående behandlingen tas. 
Om förtroendet finns kommer de anhöriga att lyssna på och ta till sig det som 
sjuksköterskan säger. Om det finns anhöriga barn i familjen är det extra viktigt att 
föräldrarna litar på sjuksköterskan för att han eller hon ska kunna påverka föräldrarna 
att själva involvera och informera sina barn, eller låta sjuksköterskan göra det. 
Sjuksköterskor kan även vara ett stöd till föräldrarna vid samtal om sjukdomen med 
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barnen. Det framkom i vårt resultat en osäkerhet hos föräldrar angående att 
kommunicera med barnen om sin sjukdom. Vi tror att sjuksköterskor här har en 
betydelsefull roll genom att förmedla kunskap och information till föräldrar om vikten 
av att involvera anhöriga barn. Anhöriga i en studie av Fox-Wasylyshyn, El-Masri och 
Williamson (2005) som besökte sjukhuset rapporterade att de inte informerades om hur 
barn i familjen kunde påverkas av situationen när en familjemedlem är allvarligt sjuk. 
Detta påverkade hur nöjda de var med sjuksköterskors arbete. Detta styrker vårt 
resonemang ovan kring vikten av att sjuksköterskan inger förtroende till och informerar 
de anhöriga. 

Den här litteraturstudien fokuserar på sjuksköterskans upplevelse av att bemöta 
anhöriga barn. Det ska också nämnas att vi även diskuterat och tänkt utifrån patientens 
perspektiv kring att anhöriga barn blir delaktiga i omvårdnaden. Patienten måste få en 
chans att säga om han eller hon vill att anhöriga involveras eller inte. Om patienten på 
grund av sitt sjukdomstillstånd inte kan uttrycka sig eller säger att de anhöriga inte ska 
involveras, är det då etiskt riktigt att för barnens skull involvera dem i omvårdnaden? 

För att öka kunskapen om hur sjuksköterskor kan bemöta anhöriga barn är det viktigt att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser av detta. När vi skrivit denna uppsats har vi sett att 
det finns ett behov av ytterligare forskning inom detta område. Det mesta av den 
forskning vi har hittat inom ämnet är relativt nypublicerad och det finns en begränsad 
mängd artiklar. Detta visar att mer forskning är befogat för att kunskapen kring anhöriga 
barn ska bli större. 

SLUTSATSER 

Studien visar att kommunikationen mellan sjuksköterskan och de anhöriga barnen är 
viktig. Sjuksköterskor upplever att de inte har tillräckligt stor kunskap för att kunna 
bemöta anhöriga barn på ett bra sätt. Tydliga rutiner och riktlinjer för hur barnen ska 
bemötas behöver införas för att ge sjuksköterskorna trygghet i situationer där barn är 
inblandade. För barnens del är det viktigt med delaktighet och anpassad information. 
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utgör mötet 
med barn 
som 
besöker en 
sjuk 
förälder på 
en 
intensivvård
savdelning.

Fokusgru
ppsinterv
juer 

N= 23 
(varav 20 
kvinnor och 
3 män) 

Sjukskötersk
or som 
jobbade på 
en 
intensivvårds
avdelning, 
med 
vidareutbildn
ing inom 
intensivvård 
och med 
minst 2 års 
erfarenhet 
inom yrket.

Resultatet visar på 
delar utifrån 
sjuksköterskors 
upplevelser som 
utgör mötet med 
anhöriga barn: 
sjuksköterskan måste 
vara engagerad och 
motiverad, föräldrar 
måste vara 
motiverade, barnen 
behöver vägledning 
samt att det behövs 
en strukturerad 
uppföljning.
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Titel: Children 
as relatives to a 
sick parent: 
Healthcare 
professionals’ 
approaches. 
Författare: 
Knutsson, S., 
Enskär, K., 
Andersson-Gäre, 
B. & Golsäter, 
M. 
Tidskrift: 
Nordic Journal 
of Nursing 
Research 
Årtal: 2017 
Land: Sverige

Kvantitat
iv och 
kvalitativ

Syftet med 
studien var 
att beskriva 
sjukvårdspe
rsonals 
tillvägagång
ssätt i mötet 
med barn 
som var 
anhöriga till 
en sjuk 
förälder 
som vårdas 
i 
sjukhusmilj
ö.

Tvärsnitt
sstudie. 
(Inklusiv
e ett 
frågefor
mulär 
med nio 
slutna 
frågor 
med 
möjlighet 
att lämna 
komment
arer och 
tre öppna 
frågor.)

Sjukskötersk
or, 
socialarbetar
e och 
enhetschefer 
i ett landsting 
i södra 
Sverige.  
Inklusionskri
terier: 
sjukvårdspers
onal inom 
ovan nämnda 
yrkesgrupper 
som arbetar 
på en 
somatisk 
eller 
psykiatrisk 
enhet. 
Pediatriska 
enheter var 
uteslutna. 

(n=1052, 
varav 120 st. 
inom 
psykiatriska 
enheter och 
932 st. inom 
somatiska 
och 
primärvårdse
nheter.)

Resultatet visar att 
det ofta saknas 
rutiner för att 
involvera barn när 
deras förälder är 
sjuk. Psykiatriska 
enheter verkar ha 
infört rutiner i större 
utsträckning än 
andra. 
Resultaten tyder på 
att ett strukturerat 
tillvägagångssätt, 
medvetenhet baserat 
på barns behov samt 
en barnvänlig miljö 
är nödvändigt för att 
barnen ska känna sig 
inkluderade. 
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Titel: Are 
children as 
relatives our 
responsibility? – 
How nurses 
perceive their 
role in caring for 
children as 
relatives of 
seriously ill 
patients 
Författare: 
Golsäter, M., 
Henricson, M., 
Enskär, K. & 
Knutsson, S. 
Tidskrift: 
 European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
Årtal: 2016 
Land: Sverige

Kvalitati
v

Syftet var 
att beskriva 
hur 
sjuksköters
kor 
uppfattar 
sin roll när 
det gäller 
att möta 
barn som är 
anhöriga till 
en allvarligt 
sjuk 
förälder.

Fokusgru
ppsinterv
juer

N= 22 

Sjukskötersk
or som 
arbetade på 
en 
neurologisk, 
en 
hematologisk 
och två 
onkologiska 
avdelningar. 

Sex variationer i hur 
sjuksköterskor 
upplevde sin roll i 
mötet med barn som 
anhöriga kom fram i 
studien. Allt från att 
vara övertygade om 
att det inte är deras 
ansvar att vara 
medveten om 
barnens situation till 
att systematiskt 
arbeta för att stödja 
dem.

Titel: Close 
relatives in 
intensive care 
from the 
perspective of 
critical care 
Nurses. 
Författare: 
Engström, Å. & 
Söderberg, S. 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical Nursing 
Årtal: 2007 
Land: Sverige

Kvalitati
v

Syftet var 
att beskriva 
sjukvårdper
sonalens 
erfarenheter 
av nära 
anhöriga i 
intensivvård
en.

Fokusgru
ppsdisku
ssioner.

N=24 
sjukskötersk
or. 
Inklusionskri
terier: 
sjukskötersk
or med 
specialistutbi
ldning inom 
intensivvård 
som hade 
arbetat minst 
två år på en 
intensivvårds
avdelning.

Resultatet visade att 
närvaron av anhöriga 
till den sjuke togs för 
givet av 
sjuksköterskorna och 
att det var 
frustrerande om den 
sjuke inte hade några 
anhöriga som kom 
på besök. De 
anhöriga bidrog med 
information så att 
sjuksköterskan 
kunde ge personlig 
vård till patienten. 
De anhöriga fick 
stöd genom att 
sjuksköterskan var 
närvarande och 
försökte skapa en 
god relation samt att 
de fick information 
angående den sjukes 
tillstånd. 
Sjuksköterskorna 
uttryckte ett behov 
av att få diskutera 
med varandra hur de 
skulle bemöta de 
anhöriga.
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Titel: Interacting 
with relatives in 
intensive care 
unit. Nurses’ 
perceptions of a 
challenging task. 
Författare: 
Ågård, A. S. & 
Terkildsen 
Maindal, H. 
Tidskrift: 
Nursing in 
Critical Care 
Årtal: 2009 
Land: Danmark

Kvantitat
iv

Syftet var 
att beskriva 
hur danska 
intensivvård
ssjuksköters
kor 
uppfattade 
sin 
personliga 
kunskap 
och sina 
färdigheter 
att bemöta 
anhöriga. 
De ville 
undersöka 
sambandet 
mellan hur 
sjuksköters
kan 
uppfattar 
sin förmåga 
att möta 
anhöriga 
och hur 
mötet 
faktiskt 
blev. De 
ville även 
undersöka 
sjuksköters
kornas 
attityd till 
att 
involvera 
släktingar i 
vården.

Tvärsnitt
sstudie 
med 
frågefor
mulär.

Alla 
sjukskötersk
or (n=110) på 
en 
medicinsk/
kirurgisk 
intensivvårds
avdelning på 
ett 
universitetssj
ukhus i 
Danmark 
tillfrågades 
att svara på 
frågeformulä
ret. 68 
sjukskötersk
or deltog i 
undersökning
en.

Sjuksköterskornas 
uppfattning om sin 
kunskap och sina 
färdigheter att 
bemöta anhöriga var 
positiva. 
Att involvera 
anhöriga i lättare 
omvårdnadsåtgärder 
ansågs gynna både 
patienten och 
anhöriga.  
Överlag var 
sjuksköterskorna 
emot att involvera de 
anhöriga i kritiska 
lägen. 
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Titel: Nursing 
patients with 
chronic critical 
illness and their 
families: a 
qualitative study. 
Författare: 
Leung, D., 
Blastorah, M., 
Nusdorfer, L., 
Jeffs, A., Jung, 
J., Howell, D., 
Fillion, L. & 
Rose, L. 
Tidskrift: 
Nursing in 
Critical Care 
Årtal: 2017 
Land: Kanada

Kvalitati
v

Syftet var 
att skapa 
ytterligare 
förståelse 
för 
sjuksköters
kors 
erfarenheter 
av patienter 
med en 
kritisk 
kronisk 
sjukdom 
och deras 
familjer.

Intervjue
r

16 
intensivvårds
sjukskötersk
or. 
Inklusionskri
terier: minst 
ett års 
erfarenhet 
inom yrket. 
Exklusionskr
iterier: 
tillfällig 
anställning 
eller 
sjuksköterske
student.

Deltagarnas känsla 
av inre stress och oro 
var ett primärt tema 
med tre subteman 
samt ett sekundärt 
tema. Denna inre 
stress och oro var ett 
svar på deltagarnas 
kunskap om 
patienternas dåliga 
prognos och 
förväntade död samt 
deras ansvar att 
förmedla denna 
kunskap till de 
anhöriga samtidigt 
som de ville skydda 
de anhöriga från 
lidande.   

Titel: 
Communication 
with children 
about a parent´s 
advanced cancer 
and measures of 
parental anxiety 
and depression: a 
cross-sectional 
mixed-methods 
study.  
Författare: 
Hailey, C.E., 
Yopp, J.M., 
Deal, A.M., 
Mayer, D.K., 
Hanson, L.C, 
Grunfeld, G., 
Rosenstein, D.L. 
& Park, E.M. 
Tidsskrift: 
Support Care 
Cancer 
Årtal: 2017 
Land: USA

Kvalitati
v

Syftet var 
att beskriva 
hur 
föräldrar 
kommunice
rade med 
sina barn 
om svår 
cancer och 
att 
undersöka 
samband 
mellan 
kommunika
tion och 
depression/
oro hos 
föräldrar.

Semi-
strukturer
ad 
intervju.

42 föräldrar 
med svår 
cancer 
intervjuades. 
Deltagarna 
skulle ha 
minst ett barn 
som var 
yngre än 18 
år.

Föräldrar som 
kommunicerade med 
sina barn om sin 
sjukdom upplevde 
högre grad av ångest 
men längre grad av 
oro än de föräldrar 
som inte 
kommunicerade med 
sina barn om 
sjukdomen.
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Titel: A 
qualitative study 
of doctors’ and 
nurses’ barrier to 
communicating 
with seriously ill 
patients about 
their dependent 
children 
Författare: 
Dencker, A., 
Andreassen Rix, 
B., Bøge, P. & 
Tjørnhøj-
Thomsen, T. 
Tidsskrift: 
Psycho-
Oncology 
Årtal: 2017 
Land: Danmark

Kvalitati
v

Syftet var 
att 
undersöka 
sjukvårdspe
rsonalens 
strukturella 
och 
känslomässi
ga hinder 
för att 
kunna ge 
nödvändigt 
stöd till 
patienter 
och hjälpa 
dem att 
möjliggöra 
kommunika
tion mellan 
förälder och 
barn.

Semistru
kturerade 
intervjuer
. Och 
observati
onsstudie
r. 9 dagar 
på 
vardera 
avdelnin
g (tre 
avdelnin
gar).

15 
sjukskötersk
or och 9 
läkare.

Resultatet visade att 
det fanns strukturella 
(tex tidspress, brist 
på kunskap)  och 
känslomässiga 
hinder (tex smärtan/
sorgen som orsakas 
av situationen och 
behovet att hålla 
professionell distans. 

Studien kom fram till 
att de känslomässiga 
hindrena blev värre 
när de strukturella 
hindrena inte var 
påtagliga.
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